
 

 

बर्ज ुगाउँपालऱकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड ३, संख्या ३९ लमति २०७९।९।१७ 

  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

फजज ुगाउॉऩालरका, सजनसयीद्फाया प्रकालित 

फजज ुयाजऩत्र 
खण्ड: ३ सॊख्मा: ३९ लभतत:20७९/०९/१७ 

बाग -२ 

फजज ुगाउॉऩालरका 
 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ फभोजजभ तथा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन 
२०७४ को दपा १०२ य फजज ु गाउॉ ऩालरका कामसुम्ऩादन तनमभािरी २०७५ 
फभोजजभ गाउॉ कामऩुालरकाको फठैकरे फनाएको मो कामवुिधध सिसुाधायणको 
जानकायीको राधग प्रकािन गरयएको छ । 
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विद्यालय छात्रिवृि व्यिस्थापन काययविवध, २०७९ 

                                                                  

प्रस्तािना  

बजजय गाउँपावलकाको कायायलयबाट यस गाउँपावलका वभत्र रहकेा सामजदावयक विद्यालयमा कक्षा ११ मा 

अध्ययनरत गररि, दवलत, जेहने्दार तथा अपाङगता भएका विद्याथीहरुलाई प्रोत्साहन स्िरुप छात्रिवृि उपलब्ध 

गराउनका लावग यो काययविवध बनाई लागज गनय िान्छावनय दवेिएकाले विक्षा ऐन , २०२८ को दफा १९ (क) ले 

वदएको अवधकार प्रयोग गरी यो काययविवध बनाई लागज गररएको छ ।  

१. सवंक्षप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :  

क. यो काययविवधको नाम बजजय गाउँपावलकाबाट प्रदान गररन ेकक्षा कक्षा ११ अध्ययनरत विद्याथीका 

लावग छात्रिवृत वितरण काययविवध , २०७९ 

ि. यो काययविवध बजजय गाउँ काययपावलकाले स्िीकृत गरेपवछ तजरुन्त लागज हुनछे । 

ग. यो काययविवध बजजय गाउँपावलकाको क्षेत्रवभत्र आ .ि .२०७९।०८० दवेि लागज हुनछे ।  

२. पररभाषा : (१) विषय र प्रसङ्ले अको अथय नलागेमा यस कावययविवधमा , 

क. " काययविवध " भन्नाले बजजय गाउँपावलकाबाट प्रदान गररन े कक्षा ११ मा सामजदावयक विद्यालयमा 

अध्ययनरत विद्याथीहरुका लावग गररि, दवलत, तथा जहेने्दार छात्रिवृि वितरण काययविवध ,२०७९ 

सम्झनजपदयछ । 

ि. " काययपावलका " भन्नाले बजजय गाउँकाययपावलका सम्झनजपदयछ । 

ग. "गाउँपावलका" भन्नाले बजजय गाउँपावलका अमावहिेल्हा सजनसरी बजझ्नजपदयछ । 

घ. " कक्षा ११ मा अध्ययनरत " भन्नाले बजजय गाउँपावलका अन्तगयत रहकेा साधारण धार तथा 

प्राविवधक धारमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत सामजदावयक विद्यालयका विद्याथी भन्न ेबजवझन्छ । 

ङ. विद्यालय भन्नाले प्रचवलत कानजन बमोवजम सामजदावयक विद्यालयको रुपमा प्रारवम्भक बाल 

कक्षादवेि कक्षा १२ सम्म अनजमवत प्राप्त गरेको विद्यालयलाई जनाउँदछ । 

च. छात्रिवृि भन्नाले यस ैकाययविवधले तोकेका आधार अनजसार छनौट भएका विद्याथीलाई अध्ययनमा 

प्रोत्साहन गनयका लावग यस बजजय गाउँपावलकाको कायायलयबाट प्रदान गरेको सजवबधालाई जनाउँदछ ।  

 

 

३. छात्रिवृि पाउन ेमापदण्ड : 
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क. छात्रिवृिको लावग आिेदन वदन ेआिेदक बजजय गाउँपावलकाको स्थायी बावसन्दा हुनजपनछे । 

ि. आिेदकले एस एल सी िा एस इइ परीक्षामा न्यजनतम   B Grade  िा  सो भन्दा मावथ अकं ल्याई 

उिीणय गरेको र यसै पावलकाको सामजदावयक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत रहकेो हुनजपनछे । 

दवलत समजदायका अवत विपन्न पररिार तथा फरक क्षमता भएका लावग भन ेएसईई उविणय  भएको 

िण्डमा पवन छात्रिवृिका लावग योग्य हुनछे ।  

ग. सम्बवन्धत िडामा कक्षा ११ सन्चावलत विद्यालयले छात्रिवृिका लावग िडा कायायलयलाई 

छात्रिवृिका लावग वसफाररस गनजयपनछे । यसरी वसफाररस गदाय  दवलत,  जेहने्दार , गरीब र  फरक 

क्षमता भएका विद्याथीका लावग गरी  मात्र वसफाररस गनजयपनछे । यसरी वसफाररस गदाय कवम्तमा ५० 

प्रवतित अवनिायय छात्राको सखं्या हुनजपनछे । गररब तफय को छात्रिवृि लावग आिेदन वदन ेविद्याथीले 

आफू बसोबास गन ैिडा कायायलयले विपनन्नता भएको भन्न ेव्यहोराको प्रमावणत कागजात वलई सो 

पश्चात उक्त कागजात सलंग्न रािी  सम्बवन्धत विद्यालयमा छात्रिवृिको लावग आिेदन वदनजपनछे । 

घ. छात्रिवृिका लावग आिेदकले विद्यालयको वसफाररस पत्र, कक्षा १० उिीणय गरेको लब्धाङ्क पत्रको 

छायाँकपी , सम्बवन्धत िडाको वसफाररसपत्र र छात्रिवृि पाउँ भन्न ेअनजसचूी १ बमोवजमको ढाँचामा 

वनिेदन पत्र तोवकएको समयसीमा वभत्र मात्र गाउँपावलकाको विक्षा, यजिा तथा िेलकज द िािामा 

पिे गनजय पन ेहुन्छ । तर सो विद्याथी कज न ैसङ्घससं्थाबाट पणूय रुपमा छात्रिवृिमा अध्ययनरत भएको 

अबस्थामा यस छात्रिवृिका लावग योग्य हुनछैेन ।  

४. छात्रिवृि उपलब्ध गराईन ेप्रविया : 

क. छात्रिवृिको लावग आिेदकबाट दफा ३  बमोवजमको कागजातहरु पिे भएको हुनजपनछे । 

५. कायायलयले छात्रिवृिको लावग आिेदकबाट पिे भएका कागजातहरु अध्ययन गरी छात्रिवृि प्रदानको 

वनणययको लावग दफा (६) बमोवजमको सवमवत समक्ष पिे गनजयपनछे । वनणयय भएपवछ सम्बवन्धत 

आिेदकलाई जानकारी गराई छात्रिवृिको रकम प्रदान गररनछे ।  

६. छात्रिवृि वनणयय सवमवत : 

क. छात्रिवृिको लावग आिेदकबाट पिे भएका कागजातहरु अध्ययन गरी छात्रिवृि प्रदान गन े वनणयय 

गाउँ विक्षा सवमवतले गनछे । 

 

 

७. छात्रिवृि रकम : 

क. बजजय गाउँपावलकाबाट प्रदान गररने कक्षा ११ मा सामजदावयक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्याथीका 

लावग प्रदान गररन े छात्रिवृिको रकम १ िवैक्षक सत्रका लावगका प्रवत विद्याथी रु. १००००।०० 

अक्षेरेपी रु दि हजार रुपयैा मात्र  उपलब्ध गराईनछे । 
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ि. यसरी छात्रिवृिको रकम प्राप्त गरेका विद्याथीले अवनिायय रुपमा कक्षा ११ को अवन्तम परीक्षामा 

परीक्षामा सामले भएको हुनजपनछे । तर पजरै अिवध अध्ययन नगरी अध्ययन छाडेको पजवि भएमा 

उपलब्ध गराईएको छात्रिवृिको रकम गाउँपावलकामा वफताय गराईनछे सोका लावग अवभभािकको 

रोहिरमा प्रवतिद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराईनछे । कक्षा ११ मा छात्रिवृि पाएको विद्याथीले कक्षा ११ 

को उविणय गरेको िण्डमा मात्र १२ मा छात्रिवृि पाउनका योग्य हुनछे । 

 

 

 

 

अनजसचूी १ 

 

                                  (विद्याथीले आिेदन वदन ेवनिेदनको ढाँचा) 

 

 वमवत : २०७९।   । 

श्रीमान प्रमजि प्रिासकीय अवधकृत ज्य ू, 

बजजय गाउँपावलकाको कायायलय 

अमाहीिेल्हा -५  सजनसरी  

 

विषय : छात्रिवृि पाउँ भन्न ेबारे । 

 

 

प्रस्तजत विषयमा यस बजजय गाउँपावलका सजनसरी अन्तगयत िडा न.ं ……. मा बस्ने श्री …………… 

को छोरा / छोरी  िषय ….. को म श्री ………………….. ले कक्षा ११/१२ अध्ययनको लावग 

तहाँको कायायलयबाट उपलब्ध हुने  जेहने्दार/दवलत/गररब का लावग छात्रिवृि रकम वितरणको 

काययिम रहकेो बजवझएकोले मलेै सो छात्रिवृतका लावग आिश्यक कागजातहरु यस ै वनिेदन साथ 

सलंग्न गरी यो वनिेदन पिे गदयछज  ।  

 

 

 

 

१. विद्याथीको नाम : 

२. विद्याथीको हाल बसोबास गद ैआएको ठेगाना :  

क) प्रदिेको नाम :                   ि) वजल्ला :  ग) स्थानीय तहको नाम : 

घ) िडा न ं:                            ङ) टोल / गाउँ : 

३.  अवभभािकको नाम थर : 

    क)  बाबजको नाम थर :                                 ि) पिेा : 
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    ग) आमाको नाम थर :                      घ) पिेा : 

४. विद्याथी िा वनजको अवभभािकको मोबाइल नम्बर : 

५. यस अवघ कज न ैछात्रिवृि पाए / नपाएको : 

६.आिेदन वदन चाहकेो कक्षा : 

७. अवघल्लो कक्षा उविणय गरेको प्रवतित िा जीपीए : 

८. एस. इ. इ. को वसम्बोल नम्बर : 

९. कक्षा ११/१२ मा अध्ययन गनय चाहकेो विषय िा अध्ययन गरररहकेो विषय समहू :  

१०. एकाघर सगोलमा रहकेो पररिारको कज न ैसदस्यको पिेा व्यिसाय िा नोकरी भए िा नभएको : 

११. आफूले कज न समहूमा आिेदन वदन चाहकेो हो (कज न ैएक कोठामा रेजा वचन्ह लगाउन्होस)् 

 

गररि               (    ) दवलत (   ) 

जेहने्दार (   ) फरक क्षमता वा अपाङ्गता (   ) 

 

१२. विद्याथीको पररिारको अनजमानवनत िावषयक आय : 

मावथ उल्लेवित व्यहोरा वठक साँचो छन ्, फरक परे कानजन बमोवजम सहुलँा, बजझाउँला । 

आिेदक /अवभभािकको  नाम :                                          दस्तित : 

हाल अध्ययनरत विद्यालयको नाम र ठेगाना : 

इवत वि स   …….. मवहना ……… गते ……… रोज ्   …….. िजभम ् 
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अनजसचूी २ 

(आिेदन साथ पिे गनजयपन ेकागजातहरुको वििरण) 

१. अनजसचूी १ बमोवजमको ढाँचामा वनिेदन फारम 

२. अवघल्लो कक्षा उविणय गरेको लब्धांक पत्र र चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप । 

३. दवलतको हकमा सम्बवन्धत वजल्ला प्रिासन कायायलयको वसफाररसको प्रवतवलवप । 

४. विद्याथी स्थायी रुपमा बसोबास गद ैआएको िडा कायायलयको वसफाररस पत्र । 

५. गररब तफय को छात्रिवृि लावग आिेदन वदने विद्याथीले आफू बसोबास गन ै िडा कायायलयले 

विपनन्नता भएको भन्न ेव्यहोराको प्रमावणत कागजात । 

 

 

 

 

 


